
Fredag den 13. oktober bliver Kattegatcentrets nye, tosporede badetrappe indviet, når 
vinterbadeklubben for første gang denne sæson springer ud i de morgenkolde bølger.

Når Kattegatcentrets vinterbadeklub på fredag den 13. oktober for første gang denne sæson inviterer til 
en kold morgendukkert i lagunen, bliver det samtidig med indvielse af en tosporet badetrappe. Dermed 
løser Kattegatcentret et mangeårigt trængselsproblem på badebroen, der har forårsaget utallige kolde 
fusser og lidt for lange kolde gys i årenes løb.

”Det er vinterbadeklubbens 4. sæson, og vi har de tidligere år brugt to lodrette – og ensporede – stiger. 
Vi glæder os derfor til indvielsen af den tosporede badetrappe, som bliver en stor fordel i afviklingen af 
vinterbadningen, og vores i alt 20 vinterbadere ser frem til en lagt bedre logistik,” fortæller Lone Mouritsen, 
forskningsleder og ”Vinterbademinister” i Kattegatcentret. 

Den nye, tosporede badetrappe har hele 11 skridsikre trin på hver stige og måler 1,93 meter fra yderside til 
yderside. Badetrappen er beliggende midt på badebroen i Kattegatcentrets lagune ved siden af sælerne.

ALLE ER VELKOMNE 
Åbningsarrangementet foregår i Kattegatcentrets lagune på fredag den 13. oktober mellem klokken 
8.15 og 8.30. Her vil Lone Mouritsen tale og klippe snoren, inden medlemmerne af vinterbadeklubben får 
sæsonens første kolde gys. Dermed er den tosporede badetrappe officielt åben, og de nye spor indviet. 

For mere information kontakt: Lone Mouritsen, forskningsleder og “Vinterbademinister” i Kattegat-
centret, mail lm@kattegatcentret,dk, telefon 20276553 / 87580506.

FAKTA 

• Kattegatcentret indvier den nye, tosporede badetrappe fredag den 13. oktober kl. 8.15-8.30
• Det er vinterbadeklubbens 4. sæson
• Kattegatcentrets vinterbadeklub omfatter pt. i alt 20 vinterbadere
• Kattegatcentrets vinterbadesæson 2017-18 løber fra den 13. oktober - 24. april. Det er muligt at få 

adgang til vinterbadeklubben med et årskort til Kattegatcentret. Pris pr. gang uden årskort: 30 DKK
• Tilmelding til vinterbadning: Senest dagen før kl. 14 til Lone Mouritsen på lm@kattegatcentret.dk
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Grete Fogtmann Johnsen
+45 22 33 89 84
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KATTEGATCENTRETS VINTERBADERE 
INDVIER TOSPORET BADETRAPPE


